
Notkun kvikmynda í enskukennslu 

 

Ásdís Steingrímsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 
 

 

 



 

 

 

Notkun kvikmynda í enskukennslu 

 

Ásdís Steingrímsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Samuel Currey Lefever 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notkun kvikmynda í enskukennslu.  
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs við 
Kennaradeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2011 Ásdís Steingrímsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala kennaranema. 

Reykjavík, Ísland 2011 



3 

 

Útdráttur  

Í þessari ritgerð er fjallað um notkun kvikmynda í enskukennslu. Rætt er um kosti og 

galla kvikmynda til stuðnings tungumálanáms, framkvæmd í kennslu og hvað beri að 

hafa í huga til að kvikmyndir og verkefni tengd þeim nýtist nemendum sem best.  
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Inngangur 

Aldrei fyrr hefur verið jafn auðvelt að nálgast myndefni með ensku tali en nú. Hægt er 

að kaupa áskrift af erlendum sjónvarpsstöðum, leigja einstakar kvikmyndir í gegnum 

sjónvarpið og kaupa heilu sjónvarpsþáttaraðirnar og bíómyndir á DVD diskum. Þá er 

ótalið allt það efni sem má finna á netinu. 

Höfundur hafði áhuga á að kynna sér hvernig hægt væri að nýta kvikmyndir í 

enskukennslu. Líkt og í grein enskukennarana Þóreyjar Einarsdóttur og Þórhildar 

Lárusdóttur (2002) er orðið kvikmyndir notað sem samheiti yfir leiknar kvikmyndir, 

myndbönd, heimildamyndir, sjónvarpsþætti og fleira. Orðið myndskeið er svo notað 

þegar um er að ræða styttri klippur eða einstök atriði úr kvikmynd.  

Með rýni í greinar og ritgerðir eftir erlenda og íslenska kennara og fræðimenn á þessu 

sviði leitar höfundur svara við spurningum eins og hvað mæli með notkun kvikmynda í 

kennslu og hvað mælir gegn því. Hvernig er farsælast að haga framkvæmd í kennslu ? 

Hvað ber að hafa í huga við undirbúning og úrvinnslu verkefna tengd 

kvikmyndasýningu og að lokum hvort áhorf utan skólans hafi einhver áhrif á 

tungumálafærni nemenda ? 

Niðurstöðurnar ræðir höfundur svo í tengslum við eigin reynslu á yngri árum sem 

nemandi í ensku og svo nýlega sem kennaranemi í vettvangsnámi.  
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Notkun kvikmynda í enskukennslu 

Kvikmyndir eru nánast óþrjótandi auðlind. Á hverju ári eru framleiddar nokkur hundruð 

kvikmynda í Bandaríkjunum einum saman (Motion Picture Association of America, 

2010). Ef farið er nokkra áratugi aftur í tímann má því sjá að kennarar hafa um þúsundir 

titla til að velja um hafi þeir hug á því að nota þennan miðil í enskukennslu. Auk 

leikinna kvikmynda má finna óteljandi magn leikinna og raunverulegra myndskeiða frá 

notendum út um allan heim á samskiptasíðum líkt og Youtube.   

Í kaflanum um erlend mál í Aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2006) 

segir m.a.: 

Það er fleira en málkerfið sjálft sem nemendur þurfa að ná valdi á þegar tungumálanám er annars 

vegar. Þeir þurfa að kunna að nota málið í raunverulegum samskiptum og vita hvað er við  hæfi 

við tilteknar aðstæður. Þeir þurfa að kunna skil á ýmsum þáttum í menningu og daglegu lífi 

þeirra þjóða sem um ræðir og skilja þá þætti sem móta þjóðareðlið. Þeir þurfa að þekkja siði, 

venjur og hefðir og vita hvernig á að haga sér við ýmsar aðstæður. 

 

Þar segir einnig: 

Við raunverulega málnotkun beitir notandi flókinni og margþættri kunnáttu og leikni. Það eru 

ekki bara reglur um málfræði og setningaskipan sem gilda heldur þarf að ná tökum á að beita 

málnotkunarreglum rétt.....Nemendur þurfa smám saman að læra hvernig er við hæfi að tjá sig 

eftir því hver viðmælandinn er og hverjar aðstæðurnar eru þar sem málnotkunin er samofin 

menningu erlenda málsins (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Það má færa rök fyrir því að notkun kvikmynda geti hjálpað nemendum að uppfylla 

þessi markmið aðalnámskrár. Fræðimönnum ber saman um að kvikmyndir miðla vel 

menningarlegum áherslum, hegðun og viðhorfi þar sem þær sýna hvað er við hæfi í því 

samfélagi þar sem sögusviðið er hverju sinni (Ling, 2009; Stempleski og Tomalin, 

2001). Kvikmyndir kynna fyrir nemendum fjölbreytta notkun tungumálsins ásamt því 

að gefa þeim tækifæri til að fylgjast með líkamstjáningu, svipbrigðum, framburði og 

hrynjanda í talmáli sem á sér stað í eðlilegum samskiptum fólks við ólíkar aðstæður 

(Ling, 2009).  Notkun kvikmynda í enskukennslu skapa því oft tengsl á milli þess efnis 

sem verið er að læra og hvernig beri að nýta sér það í raunverulegum aðstæðum (Ling, 

2009).   
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Í grein sinni um hvernig skal æfa hlustun nemenda ræðir kennarinn Harmer (2003) um  

hvaða eiginleika gott námsefni í hlustun ætti að hafa.  Hann telur að sú enska sem 

kennari talar í skólastofunni sé besta hlustunaræfingin sem nemendur fá en þess utan þá 

nefnir hann að margir telja að  „raunverulegt efni“ (e. authentic material)  skipti mestu 

máli við val á hlustunarverkefnum (Nunan, 2003: 33). Raunverulegt hlustunarefni er þá 

skilgreint sem upptökur sem ekki hafa verið gerðar sérstaklega fyrir nemendur eða til 

notkunar í skóla heldur hvers kyns dæmi eðlilegs talmáls sem nemendur hafa ánægju af 

því að reyna að skilja.  

Kvikmyndir eru því fyrst og fremst góðar hlustunaræfingar. Þeim mun betur sem 

nemendur skilja það sem þeir heyra þeim mun líklegri eru þeir til að taka þátt í 

samræðum á tungumálinu sem verið er að læra. Talið er að þeim mun meira sem 

nemendur hlusti þeim mun færari verða þeir í að tala tungumálið og þá sérstaklega með 

tilliti til framburðar. Á meðan hlustun á sér stað þá eru nemendur ómeðvitað að tileinka 

sér tungumálið, áherslur, málsnið og málfræðimynstur (Harmer, 2003). Rannsóknir hafa 

sýnt að fái nemendur einnig myndrænar vísbendingar sem styðja við hlustunina líkt og 

kvikmyndir bjóða upp á þá eykur það bæði áhuga og einbeitingu (King, 2002; Ling, 

2009).  

Samkvæmt ílagskenningu (e.input hypothesis) Krashen á tungumálanám sér stað þegar  

nemendur taka á móti tungumáli hvort heldur er talað eða ritað sem er aðeins ofar þeirri 

færni og getu sem þeir hafa þegar náð (Nunan, 2003: 25-26) . Í kvikmyndum er 

tungumálið sem notað er oft ofar getustigi nemenda en sé athygli nemenda náð, að því 

leyti að þeir vilja fylgjast með söguþræðinum og nýta sér þær vísbendingar sem felast í 

myndmálinu, þá gefast þeir síður upp og leggja sig frekar fram við að skilja og átta sig á 

samhenginu en þeir hefðu annars gert í hefbundinni hlustunaræfingu.  

Undanfarin ár hafa verið gerðar rannsóknir sem sýna að þeir nemendur sem hlustuðu 

ásamt því að horfa á myndskeið náðu betur samhengi en þeir nemendur sem aðeins 

fengu að hlusta (King, 2002). Niðurstöður sýndu einnig að nemendum fundust styttri 

atriði þar sem talmál fór saman með líkamstjáningu og verkum auðveldari en 

myndskeið sem innihéldu langar samræður. Þessar niðurstöður styðja þá ályktun að 

mikið magn myndrænna vísbendinga sem nemendur fengu úr myndskeiðum juku 

skilning á meðan minna magn dróg úr honum.   
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Að lokum má þó nefna viðhorf nemenda og kennara til kvikmynda í skólastarfi. Bæði 

erlendar og íslenskar rannsóknir (Canning-Wilson, 2000, Lovísa Kristjánsdóttir, Laufey 

Bjarnadóttir & Samuel Lefever, 2006 ) sýna að nemendur vilja að notaðar séu 

kvikmyndir í þeirra tungumálakennslu. Það kom fram í íslensku rannsókninni að 

nemendur höfðu mikla trú á notkun sjónvarps og kvikmynda í kennslu og lögðu mun 

meiri áherslu á vægi þessarar kennsluaðferðar en kennarar. Mögulegar skýringar á 

þessum mun að mati kennaranna Þóreyjar Einarsdóttur og Þórhildar Lárusdóttur (2002) 

eru „skortur á tækjum og aðgengilegu efni. Tíminn er oft naumt skammtaður og 

mörgum kennurum finnst þeir ekki hafa nægjanlega þekkingu og reynslu af 

kvikmyndum til að geta miðlað öðrum eða unnið gagnlega með þær“. Þá má vera að 

það vinnuálag sem kennarar eru undir geri það að verkum að þeir verði frekar 

íhaldssamir á kennsluaðferðir og hafi ekki orku til að innleiða og nýta sér aðrar 

kennsluaðferðir jafnvel þótt þær séu taldar árangursríkari (Lovísa Kristjánsdóttir o.fl., 

2006). 

 

Val á kvikmyndum, verkefnum og undirbúningur 

Í grein Jane King (2002) um notkun DVD mynda í enskukennslu segir hún að færni 

kennara til þess að undirbúa nemendur sína skipti einna mestu máli þegar nota á 

kvikmyndir farsællega. Hún leggur til að kennari spyrji sjálfan sig eftirfarandi 

spurninga:  

- Hvað eiga nemendur að læra af þessu ákveðna myndskeiði ? 

- Hvernig á að nota kvikmyndina. Á að sýna alla myndina í einu eða einbeita sér 

að einstökum hlutum hennar ?  

- Á að nota texta með myndinni og ef svo er ætti að nota íslenskan eða enskan 

texta ? 

- Hvað þarf að hafa í huga þegar velja á kvikmynd til sýningar ?  

- Hvernig verkefni munu hvetja nemendur til að vera virkir áhorfendur ? 

- Hvernig verkefni munu efla samskiptahæfni nemenda og færni þeirra í ritun, 

hlustun, tali og lestri ? 

Það er nauðsynlegt að kennari sé búinn að kynna sér efnið vel sem á að sýna og velji 

réttar kvikmyndir og myndskeið fyrir hvern nemendahóp fyrir sig sem hæfir þeirra getu.  
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Þá þarf einnig að taka tillit til siðferðisviðmiða og hvers konar kvikmyndir er við hæfi 

að nota í kennslu. Kvikmyndir með ofbeldi og grófu talmáli eða kynlífsatriðum ætti 

ekki að nota. Ef slík atriði eru til staðar í minni mæli þá er einnig möguleiki á að 

hreinlega „hoppa“ yfir þau. Þá skiptir oft máli að kvikmyndirnar sem notaðar eru séu 

tiltölulega þekktar, höfði til beggja kynja og hæfi  aldri, þroska og getustigi nemenda. 

(King, 2002) 

Kennari þarf að vera búinn að ákveða til hvers myndskeiðið er notað; til að skapa 

umræður, æfa hlustun, kynna ólíkar mállýskur, málfræði eða kynna nýja menningu.  Þá 

skiptir máli að myndmálið styðji við hið talað mál (Arcario, 1992). Nemendur verða að 

eiga raunhæfa möguleika á að skilja leikarana og það sem fram fer annars getur sýning 

kvikmynda haft öfug áhrif og nemendur geta auðveldlega misst móðinn ef þeir ná ekki 

samhenginu. Undirbúningur nemenda felst meðal annars í því að skapa umræðu og 

vekja áhuga þeirra á efninu sem á að sýna og ræða ný orð sem þeir munu koma til með 

að heyra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; Harmer, 2003).  

Nauðsynlegt er að nemendur viti til hvers er ætlað af þeim í tengslum við áhorf 

kvikmyndarinnar; hvað þeir eigi að gera á undan sýningu, á meðan á henni stendur og 

hvaða verkefni þeir eigi að leysa að sýningu lokinni (Harmer, 2003). Í þessu samhengi 

er einnig mikilvægt að nemendur viti hvers konar hlustun er verið að æfa, hvort verið sé 

að leita eftir ákveðnum upplýsingum eða almennum skilningi og því að nemandi átti sig 

á samhengi í því sem er að gerast (Harmer, 2003). 

Mikilvægt er að taka tillit til þess að oft er talsverður getumunur á milli nemenda í sama 

bekk hvað varðar færni þeirra í ensku. Nemendur eiga misgott með að halda athygli og 

það er sjaldan svo að ein kennsluaðferð líkt og sýning kvikmynda henti öllum og þarf þá 

að haga framkvæmd kennslunnar þannig að hún mæti ólíkum þörfum nemenda.  

Einnig þarf kennari að hafa í huga að nemendur þurfa oft að horfa á myndskeið 

nokkrum sinnum, sérstaklega þeir sem standa höllum fæti til þess að ná þeim 

upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að þeir geti unnið verkefni í framhaldi sýningar 

(Stemplenski & Tomalin, 2001). 
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Ólíkar aðferðir til sýninga  
 

Hægt er að nota margar aðferðir til að nýta sér þá kvikmynd sem valin hefur verið. 

Sumir kennarar nota aðeins eitt atriði meðan aðrir velja nokkur ólík atriði sem eru ekki 

endilega í réttri tímaröð og að lokum eru þeir sem velja að sýna myndina í heild sinni. 

Allt eru þetta góðar leiðir og fer val þeirra frekar eftir kennslumarkmiðum og þeim 

nemendahóp sem unnið er með.    

 

Sumir fræðimenn hvetja til þess að sýna kvikmyndir í heilu lagi (Shea, 1995; Wood, 

1995). Þeir telja að það hvetji  nemendur áfram, auki áhuga þeirra og sjálfstraust þegar 

þeir komast að raun um að það er auðveldara að skilja kvikmynd en þeir hefðu áður 

talið.  Shea telur að eina rétta leiðin til að nota kvikmyndir sé að sýna alla myndina í 

einu, hann heldur því fram að ef kennari klippir kvikmynd niður í litla 5 mínútna hluta 

og einbeiti sér aðeins að tungumálinu þá missi nemendur af sögunni sjálfri og 

framvindu hennar en upplifunin af kvikmyndinni í heild er það sem fyrst og fremst 

örvar lærdóm nemenda. Wood bætir við að ef það eigi að leggja áherslu á samskipti  þá 

verði að sýna öll þau samskipti sem eiga sér stað í kvikmynd frá upphafi til enda og 

þjálfa nemendur til þess að hlusta til þess að ná meginmáli og samhengi frekar en að 

einbeita sér að hverju orði fyrir sig.  

 

Þá eru aðrir sem styðja þá aðferð að nota aðeins stutt atriði eða myndskeið sem telja að 

tveggja tíma kvikmynd gæti verið nemendum ofviða, sérstaklega þeim getuminni og 

það auðveldi það þeim skilning ef kvikmyndin er hlutuð niður í smærri einingar og 

efnið útskýrt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a; King, 2000). Sýning kvikmyndar í heild 

sinni er einnig tímafrekt og þá nýtast stutt myndskeið oft betur þegar um styttri 

kennslustundir er að ræða. Kennari þarf einnig að hafa í huga að nemendur þurfa oft að 

horfa á myndskeið nokkrum sinnum til að ná þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru 

til að þeir geti unnið verkefni í framhaldi sýningar en það fer að sjálfsögðu eftir því 

hvernig verkefni er valið (Stempleski og Tomalin, 2001).  

 

Í bókinni Film sem er handbók kennara um notkun kvikmynda í kennslu má finna 

nokkrar mismunandi aðferðir til að nýta styttri atriði úr kvikmyndum (Stempleski & 

Tomalin, 2001). Nánast allar þessar aðferðir hvetja nemendur til að nota ímyndunaraflið 

og geta sér til um framhaldið út frá vísbendingum sem gefnar eru.  
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- Hægt er að horfa á kvikmyndir án hljóðs. Þessi tækni sýnir nemendum 

mikilvægi myndmáls. Hún hvetur nemendur til þess að geta sér til um hvað 

leikararnir eru að segja, lýsa því sem þeir sjá eða jafnvel skrifa stutt handrit  út 

frá eigin ímyndunarafli sem  hægt er að bera saman við hið raunverulega 

handrit. Harmer (2003) talar einmitt um mikilvægi þess að nemendur séu hvattir 

til að geta sér til um hvað þeir séu að fara að heyra áður en þeir hlusta þar sem sú 

aðferð sé til þess fallin að vekja áhuga þeirra á efninu. 

 

- Hægt er að snúa fyrrnefndri aðferð við með því að leyfa nemendum aðeins að 

hlusta á hljóðið í kvikmynd en umhverfishljóð og tónlist ásamt tali, hrynjanda og 

áherslum gefa oft vísbendingar um hvað er að gerast hverju sinni. Nemendur 

geta sér svo til um efni myndskeiðsins. 

 

- „Pásu-aðferðin“ eins og nafnið gefur til kynna gengur út á að kennari stöðvar 

myndina á ákveðnum stöðum. Hann biður nemendur svo um að geta sér til um 

hvað komi í framhaldinu, annaðhvort í samræðum milli persóna eða hvað muni 

gerast í næsta atriði.  Þá getur kennari einnig beðið nemendur að lesa í 

líkamstjáningu leikara og biðja þá um að geta sér til um tilfinningar eða hugsanir 

persónunnar sem leikin er.  

 

- Önnur aðferð sem nýtist vel til að hvetja nemendur til að tala saman sín á milli 

og skiptast á upplýsingum er að láta einn hóp horfa á myndskeið án hljóðs og 

hinn hópinn hlusta á sama myndskeið án þess að horfa.  Hóparnir eða 

einstaklingar innan hópanna vinna svo saman að því að sameina hljóð og mynd 

með því að spyrja hvert annað um að lýsa því sem þau sáu og heyrðu, en æfingar 

sem þessar þar sem nemendur þurfa að skiptast á upplýsingum til að ná 

ákveðinni niðurstöðu styrkja mjög samskiptahæfni á tungumálinu (Nunan, 

2003). 

 

- Ef kennari vill þjálfa nemendur í að einbeita sér að sögunni sjálfri og að þeir geri 

sér grein fyrir hinum ýmsu aðferðum sem notaðar eru við klippingu á kvikmynd 

þá getur hann sýnt nemendum atriði sem eru ekki í réttri röð og fengið þá til að 

raða þeim rétt. Einnig er hægt  að sýna byrjun og endi á atriði en sleppa 
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miðjunni og fá nemendur til að geta sér til hvað gerðist. Verkefni sem þessi 

myndu aftur hvetja til umræðna innan bekkjarins. 

 

- Kennari getur sýnt nemendum myndskeið á hefðbundinn hátt með hljóði og 

mynd án íhlutunar. Verkefni sem hægt væri að vinna út frá því væru meðal 

annars að segja nemendum fyrirfram um hvað atriðið er og biðja þá um að búa 

til lista um hvað þeir búast við að sjá og heyra.  Algengt er að gefa nemendum 

spurningalista til að svara eftir sýninguna eða að biðja nemendur um að skrifa 

eða segja stuttlega frá því sem þeir sáu og heyrðu. Einnig er hægt að láta 

nemendur fá handrit af atriðinu og biðja þá um að leika það áður en þeir fá að sjá 

það og bera svo saman.  

Þessi upptalning er aðeins sýnishorn af þeim fjölmörgu tækifærum sem kvikmyndir 

bjóða upp á í kennslu. Verkefni sem hægt er að vinna í tengslum við kvikmyndir 

takmarkast í raun aðeins af ímyndunarafli nemenda og kennara en það má einmitt finna 

ótalmargar tillögur í bókinni Film (Stemplenski og Tomalin, 2001) um skapandi og 

áhugaverð verkefni fyrir nemendur á hinum ýmsu aldursstigum í tengslum við 

kvikmyndir og kvikmyndagerð.  

Þrátt fyrir að markmið kennara sé ávallt að þróa tungumálahæfni nemenda sinna þá má 

ekki gleyma að aðalástæða þess að fólk horfir á kvikmyndir er til þess að skemmta sér 

og njóta þeirra. Kennari verður að gæta þess að halda þessu hárfína jafnvægi á milli 

þess að nemendur læri að meta kvikmyndir meira vegna þess að þeir skilja tungumálið, 

menninguna og tæknina við gerð þeirra á móti því að draga úr upplifuninni með því 

horfa of oft á myndskeið og leggja ofuráherslu á málfræði, orðaforða og framburð 

(Stempleski og Tomalin, 2001).  
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Textað efni 

Flestar kvikmyndir á DVD diskum í dag bjóða upp á þann valmöguleika að hafa 

myndina textaða á ensku (e. captioned). Kennarar eru oft í vafa um hvort eigi að nota 

texta eða ekki og hvað mun nýtast nemendum þeirra best. Það fer í raun eftir hver 

kennslumarkmiðin eru hverju sinni (King, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að myndir sem eru sýndar með sama texta og talmálið styðja 

skilning nemenda sem lengra eru komnir (Hayati og Mohmedi, 2009). Fyrir yngri eða 

getuminni nemendur hentar þó betur að hafa texta á móðurmálinu þar sem orðaforði 

þeirra er minni (Hayati & Mohmedi, 2009). 

Í grein sinni um notkun DVD mynda í tungumálakennslu setur Jane King (2002) fram 

meðal annars eftirfarandi rökstuðning fyrir því að nota texta:  

- Hvetur nemendur til að læra ensku og sérstaklega að hlusta á samtöl í 

kvikmyndum. 

- Brúar bilið á milli færni í lestri og hlustun 

- Styður skilning nemenda á orðasamböndum sem bundin eru ákveðnum 

aðstæðum. 

- Auðveldar nemendum að fylgja söguþræði. 

- Nemendur læra ný orð og orðasambönd. 

- Hjálpar nemendum að einbeita sér að því að fylgja texta.  

- Nemendur læra að bera fram einstök orð.  

- Nemendur læra að þekkja orð. 

- Hjálpar nemendum að auka lestrarhraða sinn.  

Sú hætta er þó fyrir hendi þegar texti er notaður að nemendur fari að einbeita sér að því 

að lesa textann og hætti því að hlusta á samtölin. Kvikmyndin verður þá að 

lestraræfingu frekar en hlustunaræfingu. Nemendur sem lesa orð fyrir orð hvað fram fer 

eiga vafalaust auðveldara með skilning og þessi aðferð styður þá í því að læra framburð 

en að sama skapi er verið að fórna myndrænum vísbendingum og þeirri hlustunaræfingu 

sem felst í því að geta sér til og lesa á milli línanna út frá líkamstjáningu og hljómfalli 

orða (King, 2002). Þá getur lestur texta orðið að vana sem erfitt er að hætta. Það verður 

að hækju sem gefur nemendum ákveðið öryggi og gætu þeir haft áhyggjur af því að 

missa þráðinn ef samræður verða of hraðar, óskýrar eða hreimur og framburður leikara 
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of framandi. Ætli nemendur þó að ná almennilegu valdi á tungumálinu þá verða þeir 

einnig að læra að horfa á kvikmyndir án texta og má nefna eftirfarandi rök til stuðnings 

(King, 2002):  

-  Nemendur læra að láta það ekki trufla sig að skilja ekki allt sem fram fer ef þeir 

ná samhenginu.  

- Nemendur æfa sínar eigin aðferðir til hlustunar eins og að geta sér til út frá 

samhengi og lesa á milli línanna með því að nota tónlist, raddhljóm, svipbrigði 

og líkamstjáningu til stuðnings. 

- Styrkir nemendur í að vera virkir áhorfendur sem hlusta eftir lykilorðum og 

meginhugmyndum.  

- Hvetur nemendur til að horfa sjálfir á ótextað efni utan skóla.  

- Styrkir sjálfstraust nemenda.  

 

Áhorf utan skóla 

Það er almennt talið að venjulegur Íslendingur heyri ensku nánast á hverjum degi í 

gegnum sjónvarp, tónlist, tölvuleiki, internetið eða ferðamenn og ferðalög (Birna 

Arnbjörnsdóttir & Hafdís Ingvarsdóttir, 2007).  Íslensk  ungmenni kynnast tungumálinu 

fyrst og fremst í gegnum alþýðumenningu (e. pop culture), sjónvarpsþætti og 

kvikmyndir þar sem þau heyra oftast óformlegt talmál. Alþýðumenning skipar stærra 

hlutverk í lífi ungmenna en nokkurs annars aldurshóps (Cheung, 2004). Það skiptir því 

máli fyrir kennara að reyna að tengja enskukennslu við alþýðumenningu og byggja þar 

með brú á milli skólans og þeirra áhugamála og miðla sem nemendur nota utan skóla sér 

til skemmtunar og afþreyingar.  

 Það hefur löngum verið trú manna að þar sem sjónvarpsefni og kvikmyndir er ekki 

talsett á íslensku þá hafi það stutt við almenna færni Íslendinga í ensku. Í niðurstöðum 

rannsóknar sem gerð var á enskukennslu í grunnskólum (Laufey Kristjánsdóttir o.fl., 

2006)  kom fram að  nemendur segjast sjálfir hafa lært ensku af því að horfa á 

sjónvarpsþætti eða kvikmyndir. Einn nemandi þakkaði kvikmyndum kunnáttu sína og 

orðaforða: „af því að það kemur mest af flóknum orðum í sjónvarpinu“. Hann sagði 

einnig „I am smart thanks to modern day tv“. Rannsókn gerð á enskukunnáttu ungra 

nemenda (Lefever, 2010) styður þessar niðustöður. Þar kom fram að bæði nemendur og 
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foreldrar telja að færni þeirra í ensku megi að miklu leyti rekja til áhorfs og aðgengi að 

ensku efni í fjölmiðlum. 

Þó er talið að afleiðingar þess að nemendur horfa á myndefni sem byggir mikið á 

samhengi geri það að verkum að þeir séu í raun óvirkir áhorfendur sem skilja 

tungumálið en séu ófærir um að tala það. Nemendur eigi þess vegna til að ofmeta eigin 

kunnáttu enda er það grunnur flestra kenninga um tungumálanám að forsenda þess að 

læra tungumál sé að gagnvirkni,  þ.e. einstaklingar verða bæði að geta hlustað og talað 

(Birna Arnbjörnsdóttir & Hafdís Ingvarsdóttir, 2007).   

Það eru þó ekki allir sammála um að nemendur séu aðeins óvirkir viðtakendur 

afþreyingarefnis.  

Velés (2004) er enskukennari frá Kólumbíu en líkt og á Íslandi þá horfa landsmenn þar 

einna mest á ótalsett sjónvarpsefni á ensku. Í grein sinni um hvernig virkja megi 

nemendur til að nýta sér sjónvarp í sínu tungumálanámi skrifar hann um reynslu sína úr 

vettvangsnámi þar sem hann hitti nemendur sem voru nánast altalandi á ensku þrátt fyrir 

að námskrá skóla þeirra leggði ekki mikla áherslu á tungumálakennslu og þeir hefðu 

aldrei farið erlendis. Þessir nemendur eyddu þó nokkrum klukkustundum á dag fyrir 

framan sjónvarpið og telur Veléz að tungumálafærni þeirra megi að einhverju leyti rekja 

til þess. Hann skrifar einnig um hugtakið „poaching“ eða að „eigna sér“ orðatiltæki og 

vísar þá til fræðimannsins Jenkins (1992) sem skilgreinir það á þann hátt að aðdáendur 

ákveðinna þátta eða kvikmynda eigna sér uppáhalds orðatiltæki og fara að nota þau 

sjálfir í félagslegum samskiptum.  

Veléz (2004) heldur því fram að nemendur séu bæði áhorfendur og aðdáendur og þeir 

fari að grípa ákveðin orðatiltæki, eigna sér þau og að lokum fari að nota þau í daglegu 

lífi. 

Nemendur sem eigna sér slíkar setningar úr sjónvarpsþáttum eru í raun að leika sér með 

tungumálið. Hlutverk skólans og kennara ætti því að vera, að mati Velés, að skapa 

umhverfi fyrir nemendur þar sem þeir mega leika sér og taka áhættu í notkun 

tungumálsins og kenna þeim að nota þessi orðatiltæki sem þeir hafa tileinkað sér á ólíka 

vegu og nýta þar með þekkinguna sem þeir hafa fengið frá sjónvarpinu.  

Það er einmitt mikilvægt að nemendur sjái bein tengsl á milli þess sem þeim er kennt í 

skóla og hvernig nota má þá þekkingu í daglegu lífi. Við þær aðstæður fer nemandi að 
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læra vegna þess að hann vill það sjálfur og af því að hann sér tilganginn með náminu en 

ekki af því hann neyðist til þess (Cheung, 2004). 

Nemendur sem kvikmyndagerðarmenn 

Í Aðalnámskrá grunnskóla í kafla um erlend mál segir :  

„Námið á einnig að vera nemendum til ánægju og skemmtunar og þeir þurfa að fá 

tækifæri til að nota málið á skapandi hátt“ (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Í rannsókn um enskukennslu þar sem nemendur voru beðnir um að koma með 

hugmyndir að breytingum á þeirra námi þá kom fram áhugi þeirra á nýbreytni í 

kennsluháttum og vildu þeir vinna verkefni eins og stuttmyndir, hópverkefni, plaköt og 

„eitthvað svona sem brýtur venjuleg bókverkefni aðeins upp“ (Laufey Kristjánsdóttir 

o.fl., 2006) 

Ein leið til þess að uppfylla þessi markmið aðalnámskrár, koma til móts við óskir 

nemenda um fjölbreytni og virkja þá til þess að  nýta sér bæði tungumálakunnáttu sína 

og þá þekkingu sem þeir fá frá kvikmyndum er að leyfa þeim að búa til sínar eigin. 

Það eru til fjölmörg notendaforrit í tölvum í dag sem gera framleiðslu á eigin 

stuttmyndum mjög auðvelda og sáraeinfalt er að búa til og klippa saman stutt 

myndskeið með tveim hljóðrásum, tónlist og tali. Nemendur eru stanslaust að nýta sér 

upplýsingatækni og tölvur og hafa margir þeirra mikla hæfileika á því sviði sem bjóða 

upp á tækifæri fyrir nemendur til að tjá sig á nýja og ólíka vegu eins og oft er gert í 

kennslu þar sem unnið er út frá fjölgreindarkenningu Gardners (Hughes & Robertson 

2010).  

Samkvæmt fjölgreindarkenningu Gardners samanstendur greind manna af sjö eða fleiri 

greindarsviðum. Einstaklingar læra ólíkt eftir því hvaða greindarstig eru sterkust og 

bregðast misvel við kennsluaðferðum. Gardner undirstrikar einstaklingsmun nemenda 

og mikilvægi þess að koma til móts við þarfir hvers og eins. Þeir sjö flokkar sem 

fjölgreindunum er skipt niður í eru eftirfarandi:  

 Málgreind 

 Rök og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 
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 Tónlistargreind 

 Hreyfigreind 

 Félagsgreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

Þegar kemur að því að „framleiða“ eigin kvikmynd eru fjölmörg hlutverk í boði fyrir 

nemendur. Það þarf að skrifa handrit, velja leikara, búningahönnuð, leikstjóra, leikmuni, 

tónlist, klippara o.s.frv.  Nemandi sem er með sterka málgreind gæti skrifað handrit, 

nemandi með rýmisgreind sem felur í sér hæfileika til að sjá hluti fyrir sér og ímyndað 

sér gæti leikstýrt eða klippt. Nemandi með góða hreyfigreind gæti séð um að byggja 

leikmuni eða jafnvel leika og nemandi með góða félagsgreind, hæfileika til að eiga góð 

samskipti við aðra, gæti verið hópstjóri og svona mætti lengi telja.  (Collin & Goll, 

1992).  

Með því að leyfa nemendum að velja sér þau verkefni sem  henta þeirra sterkustu 

greindum fá allir að láta ljós sitt skína og kennari mætir kröfum um einstaklingsmiðun 

náms. Í 2. grein laga um grunnskóla (2009) kemur fram að grunnskólinn eigi að leitast 

við að haga störfum sínum í samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að þroska, 

velferð og  menntun hvers og eins. Þá segir einnig í 24. grein sömu laga að taka eigi mið 

af persónugerð, þroska, hæfileikum, getu og áhugasviðum hvers og eins. 

Í bókinni Að mörgu er að hyggja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b) er fjallað um sjálfstæð 

skapandi viðfangsefni (independent projects) og er þá átt við þá kennsluhætti sem gerir 

mestar kröfur um að nemendur vinni sjálfsætt að skapandi verkefnum sem þeir taka 

verulegan þátt í að velja, móta og þróa sem reyna á fjölþætta hæfileika og skapandi 

hugsun. Þá segir einnig að „færa megi rök fyrir því að þessi viðfangsefni þurfi að skipa 

mun stærri sess í námi á öllum skólastigum en raun ber vitni“ þar sem þau eru 

lærdómsrík, reyna á frumkvæði, hugmyndaflug, sjálfstæð vinnubrögð og sköpunargáfu 

og því líkleg til að vera góður undirbúningur fyrir framtíðina (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b).  Verkefni líkt og að búa til sína eigin stuttmynd falla vel undir ofangreinda 

skilgreiningu á sjálfstæðum skapandi viðfangsefnum. Þá hafa nemendur í dag 

möguleika á að deila verkum sínum með umheiminum og hlaða eigin myndskeiðum inn 

á vefsíður líkt og Youtube.  Með því eru komin tengsl á milli þess sem nemendur njóta 

sem áhorfendur utan skóla og þeirra verkefna sem unnin eru í kennslustundum.  
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Hafi kennarar ekki svigrúm til að veita nemendum þann tíma sem slík vinna myndi 

óhjákvæmilega taka, þá má finna í bókinni Film (Stempleski & Tomalin, 2001), ýmsar 

tillögur um styttri verkefni í tengslum við kvikmyndir sem þó ýta undir sköpunargáfu 

nemenda til dæmis:  

 Að búa til nýja hljóðrás eða talsetja.  Nemendur skrifa nýtt handrit eða þýða hið 

upprunalega myndskeið og taka svo upp eigin raddir í stað leikaranna.  

 Skrifa kvikmyndahandrit út frá smásögu eða bók.  

 Búa til kvikmyndaveggspjöld. 

 Að teikna upp (storyboard) hvernig þeir myndu taka upp ákveðið atriði. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla fyrir erlend tungumál er talað um mikilvægi þess að „virkja 

nemendur jafnt í einstaklingsmiðuðu námi og samvinnunámi [...] viðfangsefnin þurfi að 

vera með þeim hætti að þau hvetji til sköpunar og sjálfstæðra vinnubragða“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2006) . Skapandi verkefni í tengslum við kvikmyndir líkt og 

gerð stuttmynda uppfylla bæði einstaklingsmiðað og samvinnunám þar sem nemendur 

vinna saman í hópum en fá einnig tækifæri til að velja sér og taka að sér það hlutverk 

„kvikmyndaframleiðslunnar“ sem hentar þeirra áhugasviði og styrkleika hvað best. 

Tungumálanámið sem slíkt er þá ekki í aðalhlutverki heldur aðeins einn hluti af stærra 

verkefni en í aðalnámskrá er einmitt talað um að „tungumálið sé ekki viðfangsefni í 

sjálfu sér heldur lifandi og sveigjanlegt verkfæri til að nota á ýmsan hátt“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Umræða 

Kostir  þess að nota kvikmyndir í tungumálakennslu eru óumdeilanlegir og bar 

heimildum saman um að kvikmyndir og sá myndræni stuðningur sem þær bjóða nýtist 

nemendum sérstaklega vel þegar kemur að því að þjálfa hina ýmsu þætti hlustunar og 

skilnings (Canning-Wilson, 2000; King, 2002; Ling, 2009). Kvikmyndir vekja áhuga 

nemenda, örva ímyndunarafl þeirra og bjóða bæði upp á umræður og skoðanaskipti 

innan bekkjarins. Þá eykur notkun kvikmynda fjölbreytni í kennsluháttum.  

Staðreyndin er þó sú að kvikmyndir eru lítið notaðar í tungumálakennslu (Laufey 

Kristjánsdóttir o.fl., 2006). Kennararnir Þórey Einarsdóttir og Þórhildur Lárusdóttir 

(2002) tala um það í grein sinni „Notkun kvikmynda í enskukennslu“ að helstu ástæður 
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þess séu skortur á tækjum, skortur á tíma og óöryggi kennara. Höfundur á erfitt með að 

leggja mat á hlutverk kennara í þessu samhengi en skortur á tækjum og tíma er nokkuð 

sem höfundur kynntist vel í vettvangsnámi þegar hann ákvað að nota myndskeið í sinni 

kennslu.  

Höfundur upplifði tímaskort sem eina stærstu hindrunina. Þegar flestar kennslustundir 

eru 40 mínútur og kennari á eftir að undirbúa nemendur fyrir sýningu, ræða við þá um 

efnið, sýna myndskeiðið (stundum oftar en einu sinni) og fá nemendur til að vinna 

verkefni í framhaldinu þá eru þessar 40 mínútur fljótar að líða.  

Í skóla þar sem kennari þarf að fylgja kennsluáætlun tengdum ákveðnum námsgögnum 

og markmiðum skólanámskrár, þá er skiljanlegt að oft sé lítið svigrúm til að nýta sér 

kvikmyndir, sérstaklega þar sem áherslan í tungumálakennslu er svo oft á ritmálið 

(Þórey Einarsdóttir & Þórhildur Lárusdóttir 2008).  

 Möguleg lausn á þessu gæti verið að kennari ákveði í einhverjum tilvikum að nota 

kvikmyndir til að ná sérstökum markmiðum frekar en námsbækur og texta og geri ráð 

fyrir því í sinni kennsluáætlun. Þá hefur höfundur einnig trú á því að með æfingu og 

markvissri notkun kvikmynda þá þjálfist bæði kennari og nemendur í því að nýta tíma 

kennslustundanna sem best. 

Val á kvikmyndum og myndskeiðum skiptir miklu máli. Kvikmyndin verður að vera við 

hæfi þess nemendahóps sem um ræðir og vekja áhuga þeirra ásamt því að uppfylla þau 

kennslumarkmið sem kennari hefur sett sér og sínum nemendum. Mikilvægt er að benda 

nemendum á að það er hægt að horfa á kvikmynd á marga ólíka vegu.  Það er hægt að 

draga athygli þeirra að tónlistinni, leikmynd, leikmunum, búningum, sambandi á milli 

persóna, og síðast en ekki síst, málfari og tungumálinu sem verið er að nota. Það skiptir 

máli að kennari reyni að vekja áhuga nemenda á hinum ólíku möguleikum sem þeir hafa 

til að njóta sýningarinnar sérstaklega þegar einstaka nemendur hafa mögulega séð 

myndskeiðið áður eins og höfundur komst að raun um í sínu vettvangsnámi eða eru 

neikvæðir í garð þessarar kennsluaðferðar.   

Þegar kennari þarf að ákveða hvort sýna eigi kvikmyndir í heilu lagi eða hlutum þá er 

líklegast að það tímasvigrúm sem hann hefur skipti meira máli en gagnsemi þess að 

horfa á kvikmyndir í heilu lagi eða nokkur atriði í einu eins og rætt var í kaflanum um 

ólíkar sýningaraðferðir.  
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Ef sýna á heila kvikmynd þá má gera ráð fyrir 3-4 kennslustundum í sýninguna sjálfa og 

þá eru ekki taldar þær kennslustundir sem fara í undirbúning, úrvinnslu og 

verkefnavinnu. Styttri myndskeið eru því raunhæfari kostur ef kennari vill reyna að 

flétta notkun kvikmynda saman við hefðbundna kennsluáætlun. 

Það má þó nefna í þessu samhengi að hægt er að biðja nemendur um að horfa á 

ákveðnar kvikmyndir eða myndskeið heima til þess að nýta tímann í kennslustundum 

betur. Höfundur bað nemendur um að svara spurningalista í tengslum við áhorf 

sjónvarpsþáttar í sínu vettvangsnámi. Einn bekkurinn náði ekki að svara spurningunum 

vegna tímaskorts. Höfundur bað því nemendur um að svara spurningunum heima. Þegar 

nemendur komu næst í tíma höfðu fæstir unnið verkefnið og vakti það því athygli 

höfundar þegar einn nemandi skilaði áberandi nákvæmum svörum. Kom í ljós að þessi 

nemandi hafði fundið sjónvarpsþáttinn sem sýndur var á netinu, horft á hann aftur og 

svarað spurningunum í kjölfarið heima. Það mætti því velta fyrir sér hvort ekki væri 

hægt að gera þess konar heimavinnu, sem sameinar nám og áhorf, hærra undir höfði.  

Höfundur er sannfærður um að áhorf afþreyingarefnis á ensku utan skóla nýtist 

nemendum og byggist sú sannfæring á eigin reynslu. Höfundur kannaðist við margt úr 

grein Veléz (2004) tengt því að „stela“ eða „eigna sér“ setningar úr sjónvarpsþáttum og 

kvikmyndum. Höfundur man eftir 5 ára gömlum dreng fyrir nokkrum árum sem notaði 

setninguna „Oh my god they killed Kenny“ úr þáttunum South Park óspart. Þrátt fyrir 

að setningin hafi ekki verið notuð í nokkru samhengi þá var þessi drengur að nota 

tungumálið og æfa framburð. Eftir því sem fólk eldist fer það svo að nota setningar í 

réttu samhengi. Þegar höfundur var unglingur þá voru þættirnir „Friends“ gríðarlega 

vinsælir og á tímabili þá mátti heyra setningar og frasa úr þáttunum nánast daglega 

meðal samnemenda höfundar og vina.  

Það verður enginn altalandi á tungumáli eingöngu með áhorfi á sjónvarp og kvikmyndir 

en höfundur er ekki í nokkrum vafa um að það nýtist í tungumálanámi. Það er hlutverk 

kennara að reyna að finna leiðir til þess að nemendur nýti þetta ósjálfráða nám, sem á 

sér stað utan skóla, á markvissan og meðvitaðan hátt og að nemendur átti sig á því að 

það er hægt að njóta og læra á sama tíma. 

Eins og lesa má í grein King (2002)  þá er hægt að færa rök bæði með og á móti því að 

nota enskan texta með þeim myndskeiðum sem valin eru. Þegar kennari velur hvora 

leiðina hann fer þarf einnig að taka tillit til getustigs þess nemendahóps sem um ræðir. 
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Ef um styttri myndskeið er að ræða þá gæti einnig verið nytsamlegt að leyfa nemendum 

að æfa báða þætti; horfa fyrst á atriðið án og svo með texta og draga þar með úr þeirri 

áhættu að nemandi einbeiti sér eingöngu að því að lesa, frekar en að hlusta, og fái 

þjálfun í hvorugtveggja.  

Í tengslum við ánægju nemenda má að lokum nefna skapandi verkefni líkt og gerð 

stuttmynda og vinnslu myndskeiða. Slík vinna með hjálp tölvutækninnar bíður upp á 

ýmsa möguleika fyrir kennara til að einstaklingsmiða nám nemenda sem á móti eykur 

ánægju þeirra af náminu. Því miður er það svo að skólar eru misvel búnir þeim 

tækjakosti sem nauðsynlegur er til að nemendur geti nýtt sér þessa tækni að fullu og 

aðgengi nemenda að tölvum í skóla er oft takmarkað.  Í slíkum tilfellum væri tilvalið að 

reyna að samþætta námsgreinar og tengja saman kennslu í upplýsingatækni og ensku. 

Þá væri einnig hægt að nýta sér önnur tæki sem bjóða upp á myndbandsupptökur líkt og 

nýjustu gerðir farsíma og stafrænna myndavéla.  

Verkefni sem þessi krefjast þó ákveðinnar þekkingar á ýmsum forritum og aðferðum 

sem notaðar eru við vinnslu myndskeiða. Marga kennara skortir þessa færni eða treysta 

sér ekki til að nota hana í kennslu og er það möguleg ástæða þess að skapandi verkefni 

af þessu tagi eru lítið notuð í skólastarfi.  
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Lokaorð  

Í þessari ritgerð hef ég dregið saman kosti og galla þess að nota kvikmyndir í 

enskukennslu. Niðurstöður gefa til kynna að kvikmyndir eru góð leið til þess að kynna 

nemendum tungumálið í raunverulegum aðstæðum. Þær æfa ólíkar tegundir hlustunar 

ásamt því að nemendur fá að heyra mismunandi málfar og mállýskur og læra að lesa í 

líkamstjáningu og svipbrigði. Þá býður notkun kvikmynda upp á fjölmargar ólíkar og 

skapandi leiðir til úrvinnslu. Þrátt fyrir þetta þá eru kvikmyndir ekki mikið notaðar í 

skólastarfi á Íslandi og er vinnuálag kennara, tækja og tímaskortur þeir þættir sem 

virðast standa í vegi fyrir því.   

Besta leið sem kennarar hafa til að mæta ólíkum þörfum og námsstíl nemenda sinna er 

að geta boðið upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsefni. Notkun kvikmynda í 

enskukennslu uppfyllir og býður upp á þetta tvennt.  
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